
Andre matchformer i Ladies Section 2019 

 

Gul bold 

Holdspil, hvor spillerne skiftes til at spille en gul bold på et helt hul. Den gule bold giver dobbelt 

point. Bliver den gule bold væk, er det bare ærgerligt, - så spiller alle med normale bolde til 

normale point. 

 

Foursome 

For 2 par. Kan spilles både som slagspil og som hulspil. Hvert par spiller kun én bold, som de skiftes 

til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige huller. 

Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap. 

 

Hulspil 

Hvert hul repræsenterer et point, som der spilles om. Laveste score (laveste antal slag) på hullet 

vinder hullet. Er scores ens på et hul, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller 

op, end der er huller tilbage at spille. En match kan ende uafgjort. 

 

Flagspil – Slagspil 

Hver spiller får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hendes bold ligger, når hun har brugt 

så mange slag, som banens par + hendes spillehandicap udgør. (f.eks. spillehandicap 30 + SMGØs 

par 72 giver 102 slag). Hvert hul spilles færdigt til bolden er i hul – når disse slag er brugt, sættes 

flaget. Har man brugt alle sine slag inden det sidste hul, skal banen alligevel spilles færdig(dog kan 

resten af hullerne spilles som Stableford). Vinderen er den spiller, som når længst (inden flaget 

placeres) – har man ikke brugt alle sine slag efter hul 18 fortsættes på hul 1 og 2 osv. til slagene er 

brugt. 

 

Texas Scramble 

Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er 

unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så 

deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 3. slag osv. Det anbefales 

at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 eller flere gange.  


